
Bewoners van Kruiskamp, Koppel en Binnenstad willen een 
fi jne buurt, waar zij prettig wonen en samenleven. Een buurt 
waar je je thuis voelt. Waar iedereen op haar of zijn manier 
kan meedoen en waar je je buurvrouw of buurman om hulp 
kan vragen. Waar het gewoon is dat men naar elkaar om-
kijkt. Een wijk waar mensen invloed hebben op die zaken 
die voor hen van belang zijn. Daar kunnen we met z’n allen 
aan werken.

De informatie voor dit wijkplan is op verschillende manieren 
verzameld. Bijvoorbeeld door gesprekken met inwoners en 
mensen die werken in de wijk, bij netwerkbijeenkomsten en 
bij wijkorganisaties. Omdat in de wijken KKB de behoeften 

Lees hierover meer in dit wijkplan 

en vragen kunnen veranderen wordt het wijkplan elke 2 jaar 
bijgesteld. In dit wijkplan staan de belangrijkste wensen en 
behoeften van 2022. Ze zijn vertaald in concrete doelen die 
te maken hebben met de thema’s omkijken naar elkaar, zor-
gen voor jezelf en prettig samenleven in de buurt. De inzet 
van bewoners is onmisbaar bij het behalen van deze doelen. 
Als inwoner weet je als geen ander wat er nodig is in eigen 
straat of buurt. In dit plan staat hoe je als inwoner mee kunt 
helpen, bijvoorbeeld door wijkaanvraag te doen voor een 
initiatief. 

Kijk voor meer informatie over Kruiskamp en Koppel en de 
Binnenstad op www.indebuurt033.nl

2022

Fo
to

: N
ie

nk
e 

Go
rt

er

Wij Kruiskamp Koppel Binnenstad

Wijkplan 2022

Meer mensen 
doen mee

Aandacht voor 
kwetsbare 
bewoners

Kinderen en 
jongeren zijn

belangrijk

Communicatie en 
informatie

Voorzieningen 
in de wijk

Prettig samen-
leven in een 
groene wijk

Gezonde wijk en
positieve 

gezondheid



Aandacht voor kwetsbare bewoners / Zorgen voor elkaar 
Aandacht voor kwetsbare bewoners, hulp bieden als het zelf niet meer zo goed gaat. Bijvoorbeeld met een 
burenhulpdienst, repaircafé, straatambassadeurs, ondersteuning lotgenotencontacten. Maar ook zetten we in op 
administratieve zelfredzaamheid en digitale vaardigheden. Graag zien we wijkbewoners met nieuwe plannen op 
dit thema. Voor de Binnenstad is wijkvervoer een aandachtspunt. We willen nog meer wijkbewoners betrekken 
bij bestaande en nieuw te ontwikkelen initiatieven. 

Prettig samenleven in een groene wijk
In Kruiskamp/Koppel is een schone buurt niet altijd vanzelfsprekend. We willen graag acties om vooral het 
zwerfvuil structureel aan te pakken. In Kruiskamp/Koppel/Binnenstad zijn groenplekken schaars. De ambitie is 
om de bestaande plekken te behouden en meer sociale en ecologische invulling te geven. Daarnaast willen we 
onderzoeken of er meer groene plekken in de wijken te ontwikkelen zijn. Ook mag er meer aandacht zijn voor 
gevaarlijke verkeerssituaties in de wijken.

Kinderen en jongeren zijn belangrijk
Bij dit wijkdoel richten we ons zowel op de kinderen als de opvoeders. Er is een breed aanbod aan activiteiten 
nodig waarbij identiteit, talent en zelfstandigheid uitgangspunten zijn. Kruiskamp/Koppel is een diverse wijk en 
inclusiviteit is een belangrijk doel; iedereen doet mee. Ook willen wij meer inbreng van de kinderen en jongeren 
zelf. Zij weten heel goed wat ze willen. Met hen, in plaats van over hen praten. Opvoeders in een vroeg stadium, 
vanaf 0 jaar, informeren, voorlichten en meehelpen hun kansen in de samenleving, maar ook die van hun 
kinderen te vergroten. 

Meer mensen doen mee
Er zijn nogal wat wijkbewoners die niet participeren, niet meedoen. Vaak hebben deze bewoners maar een klein 
netwerk en een laag inkomen. Voor bewoners met een migratie achtergrond speelt ook de taalachterstand 
een rol. Het is dan moeilijk om buiten hun eigen gemeenschap contacten te hebben. Er is behoefte aan 
ontmoetingsgroepen / dagbesteding en activiteiten waaraan iedereen kan deelnemen. Op deze manier kan 
een inclusieve verbinding tussen wijkbewoners vorm krijgen. Belangrijk is dat we vooral ook kwaliteiten van 
wijkbewoners benutten. Er is veel kennis en kunde in de wijk maar die blijft onbenut. Een voorbeeld is een 
talentenbank of buurtacademie, waar iedereen zijn talenten en kwaliteiten kan delen. Meer mogelijkheden 
creëren voor ondernemerschap in en door de wijk.

Gezonde wijk en positieve gezondheid
Bij positieve gezondheid ligt de nadruk op de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de 
mens en niet op de beperkingen of ziekte. Binnen de gezonde wijkaanpak willen we inzetten op deze denkwijze. 
Voorlichting, beweging , stressvermindering en gezonde leefstijl zijn onderdelen waarop activiteiten en 
initiatieven gewenst zijn om dit te bereiken.

Voorzieningen in de wijk
In de wijk Kruiskamp zijn diverse locaties als Witte Vlinder, winkeltjes de Linie, Bij Bosshardt en kerken plekken 
voor activiteiten en ontmoeting. Ook Buitenkasten (speelvoorziening voor kinderen) zijn locaties waar ook 
initiatieven uitgevoerd kunnen worden. We missen nog een Buurtbieb; een plek waar bewoners hun kennis 
kunnen verrijken, elkaar kunnen ontmoeten en waar je respect leert te hebben voor cultureel en fysiek bezit.  
De Binnenstad en de Koppel zijn wijken waar nog wel behoefte is aan een vaste ontmoetingsplek.

Communicatie
De informatie over de wijk, de voorzieningen en de activiteiten is nu te vinden op de websites  
www.hallokruiskampkoppel.nl en www.samenindebuurt033.nl
Wijkinformatie is belangrijk en we vinden dat deze informatie voor iedereen beschikbaar moe zijn, ook voor 
bewoners die geen gebruik maken van online voorzieningen. Daarom willen we meer gebruik gaan maken van 
papier. Ook willen we de informatie in meerdere talen laten verschijnen. We willen 4x per jaar een papieren 
nieuwsbrief en flyers over nieuwe activiteiten uitgeven.
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Geld aanvragen voor je plan

Buurtbestuur Kruiskamp/
De Koppel en Binnenstad

Voor activiteiten in Kruiskamp Koppel Binnenstad kun je op 
meerdere manieren geld aanvragen. Je kunt dit doen bij 
Indebuurt033 of je doet dit bij het buurtbudget Kruiskamp-
Koppel of buurtbudget Binnenstad.

Bij Indebuurt033 kan je vier keer per jaar subsidie aanvragen 
voor jouw activiteit of project. Belangrijk is dat dit aansluit bij 
de doelen in dit Wijkplan. Je moet laten zien dat wijkbewoners 
deze activiteit ook willen. Daarnaast is het handig om samen 
te werken met andere wijkbewoners of mensen die in de wijk 
werken. Samen bereik je meer dan alleen! 
Zie ook www.indebuurt033.nl/subsidie  

Een aanvraag bij het buurtbudget kun je altijd doen. Je kunt 
geld aanvragen voor een buurt- of straatfeest, het opknappen 
van een speelplek, een sporttoernooi of voor een buurt-
activiteit met kunst. En ook voor een dag erop uit met ouderen, 
picknicktafel of schoonmaakactie. Meer informatie en het aan-
vraagformulier vindt u op www.buurtbudget-kruiskampkoppel.nl
en voor de Binnenstad op www.bbn-amersfoort.nl

Een deel van de activiteiten wordt gesubsidieerd vanuit de 
Gezonde Wijk-aanpak (GGD). Subsidieaanvragen voor gezonde 
activiteiten moeten ook aansluiten bij de doelen in dit Wijkplan. 
Meer informatie vindt u op www.gezondewijkamersfoort.nl

Ook kunt u andere fondsen gebruiken, bijvoorbeeld het Oranje-
fonds en IkbenGeweldig.nl voor jongeren. De buurtnetwerker 
kan u hierover meer vertellen: neem contact op met de buurt-
netwerker voor Kruiskamp, Koppel en Binnenstad: 
Jolande Koelewijn, telefoon 06 43 141 116, 
e-mail: jolande.koelewijn@indebuurt033.nl.

Enkele voorbeelden van activiteiten uit 2020/2021: 
 Natuurlijk Kruiskamp
 Straatambassadeurs
 de Buurtbox
 Tienergroep Witte Vlinder
 Kidsplay Koppel
 Mobiel Terras
 Naaiatelier
 Eten bij Bosshardt
 Digitaal support
 Eetlijn Binnenstad

In Kruiskamp, Koppel en Binnenstad zitten wijkbewo-
ners en mensen die in de wijk werken in het Buurtbestuur. 
Leden van het Buurtbestuur kennen de wijken goed, zij 
denken mee met mensen die iets willen doen in de wijk. Vaak 
is voor een activiteit of project geld nodig. Het Buurtbestuur 
beoordeelt die aanvragen. Wil jij als buurtbewoner ook in het 
Buurtbestuur? Bel naar buurtnetwerker Jolande Koelewijn, 
06 43 141 116 

De Binnenstad telt ruim 3.000 wijkbewoners. Het is een veelzij-
dige wijk, waar men woont, winkelt en uitgaat. Elk jaar verhuizen 
veel mensen in en uit de Binnenstad, waardoor steeds weer nieuwe 
mensen komen wonen in deze wijk. Er woont een hoog percentage 
alleenstaande mensen (64%) en relatief veel oudere mensen (meer 
dan 500 75+ers). In de Binnenstad wonen meer mensen die zich 
eenzaam voelen en die soms zichzelf niet goed kunnen redden in 
het dagelijks leven. Activiteiten en projecten in de Binnenstad rich-
ten zich op deze ouderen en ook jongeren.

In Kruiskamp en Koppel wonen 10.000 mensen met veel verschil-
lende migratie-achtergronden. De uitdaging blijft om meer met 
elkaar samen te doen. Wijkbewoners die alleen wonen, die ouder 
zijn, die nieuw in Nederland zijn, of juist jong zijn hebben soms 
vragen over armoede, eenzaamheid, zelfredzaamheid of opvoe-
ding. Dit vraagt om een specifi ek aanbod. Er zijn wijkbewoners die 
activiteiten en projecten doen, deze mensen geven meer sfeer aan 
de wijk. Zoals de vrijwilligers van de Informatiewinkel Kruiskamp, 
de vrijwilligers van het repaircafé, de vrijwilligers van de speeltuin, 
en de bewoners die straatambassadeur zijn voor hun buurt.

Stichting Hallo Kruiskamp Koppel 

Deze stichting faciliteert activiteiten die voor en door wijkbewo-
ners georganiseerd worden. Bewoners die een subsidieaanvraag 
doen, maar het geld niet willen of kunnen beheren, kunnen dit 
door de stichting laten doen. De stichting ondersteunt daarnaast 
ook de wijkwebsite. Neem voor meer informatie contact op met 
de buurtnetwerker.

Buurtsportcoach

De buurtsportcoach in Kruiskamp en Koppel maakt het
mogelijk dat iedereen in de wijk kan sporten op een manier 
die aansluit bij uw mogelijkheden en behoefte. De buurt-
sportcoach heeft contact met alle organisaties in de wijk die 
daarover gaan. Meer weten? Kijk op: www.buurtsportcoach.nl



WEBSITES EN FACEBOOK:

www.hallokruiskampkoppel.nl
www.indebuurt033.nl
www.samenindebuurt033.nl
www.soteemland.nl
www.bbn-amersfoort.nl
www.buurtkamer-binnenstad.nl
www.abc-amersfoort.nl/abc-scholen/abc-kruiskamp-koppel/
www.sro.nl
www.speeltuinkruiskamp.nl
www.facebook.com/kruiskamp 
www.facebook.com/straatambassadeurs
www.wij-kaart.nl

Wijkwebsite HalloKruiskampKoppel.nl 

Sinds enkele jaren bestaat er wijkwebsite met praktische in-
formatie over de wijken Kruiskamp en de Koppel. In de loop 
van 2022 gaat de wijkwebsite overstappen naar het systeem 
van samenindebuurt033.nl. Dat betekent dat buurtbewoners, 
professionals, ondernemers en organisaties in de wijk voortaan 
zelf activiteiten kunnen plaatsen op de website. De website zal 
bereikbaar blijven via www.hallokruiskampkoppel.nl

HALLO Kruiskamp

HALLO Koppel

HALLO KruiskampKoppel

Ontmoetingsplekken in de wijk

Informatiewinkel Kruiskamp

In de Informatiewinkel van Indebuurt033 kunnen wijkbewoners 
vragen stellen over brieven, geld, wonen, scheiden, opvoeden 
en opgroeien, praktische hulp of mantelzorg en vrijwilligers-
werk. Kijk voor meer informatie op: 
www.indebuurt033.nl/informatiewinkels
Neptunusplein 66k (Naast de Omur supermarkt) 
033 475 5664  | kruiskamp@indebuurt033.nl 
Open: maandag t/m donderdag, 9:00 - 13:00 uur of op afspraak

Buitenkasten

Indebuurt033 heeft 3 Buitenkasten in Kruiskamp en Koppel. 
Buitenkasten zijn veilige en verantwoorde speelplekken in de 
buitenruimte. Alle kinderen (en hun ouders) zijn van harte wel-
kom om te komen spelen.
 Buitenkast Meridiaan (opening medio april 2022)
 Buitenkast Vasco da Gama (Magelhaenstraat 22) 
 Buitenkast Van Galenstraat (Van Galenstraat 39)
Informatie Buitenkasten: Nadia El Kaddhouri, tel. 06 40 835 291
E-mail: nadia.elkaddouri@indebuurt033.nl

ABC Kruiskamp-Koppel

Scholen, kinderopvang, Indebuurt033, ouders en andere 
partners in de wijk werken samen om de kansen van kinderen 
te vergroten. Dit doen we door hen diverse activiteiten aan te 
bieden waarmee zij hun talenten kunnen ontdekken en in te 
leren inzetten op verschillende manieren. Dit kunnen activitei-
ten zijn op het gebied van muziek, natuur, creativiteit, sport en 
spel, theater, techniek en mediawijsheid. Voor ouders worden 
er thema-avonden en ontmoetingsbijeenkomsten georgani-
seerd. Wil je meer weten over ABC kijk dan op de website  
www.abc-amersfoort.nl of mail naar Inge Brouwer, coördina-
tor ABC activiteiten inge.brouwer@abc-amersfoort.nl

Er zijn diverse ontmoetingsplekken in de wijken waar 
activiteiten plaatsvinden en waar je ook zelf activiteiten kunt 
organiseren en uitvoeren: 

  De Witte Vlinder - van Galenstraat 30 
Meer informatie: Ruben Postma   
info@kruiskamponderneemt.nl 

  De 3 Winkels / Linie - Liendertseweg  
Meer informatie: Louis de La Combé 06 29 389 790

  Bij Bosshardt - Neptunusplein -  
Voor meer informatie Bonnie van Vugt - 06 15 297 496

Meer ontmoetingsplekken zijn te vinden op  
samenindebuurt033.nl

Straatambassadeurs

Geef jij om je buren? Natuurlijk is het fijn als je zorg hebt voor 
je buren en anderen in de straat. Maar je kunt nog meer doen; 
word straatambassadeur! Nieuwe inwoners verwelkomen met 
een tas vol informatie, een bloemetje of kaartje brengen bij een 
zieke buurman of buurvrouw, de oren en ogen van de straat 
willen zijn. Je kunt zelf bepalen hoeveel tijd je er in stopt en wat 
je als ambassadeur graag wil doen. Je hoeft het niet alleen te 
doen. Je kunt het samen doen met een buurman of buurvrouw. 
Dan kunnen jullie straat, huizenblok of galerij verdelen. 
Heb je interesse en wil je meer weten? Bel dan Brigitta  
Bemmelmans (coördinator), tel. 06 14 741 408
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